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Configurar ajustes do tempo de sistema em um
interruptor 

Objetivo
 

A configuração do tempo de sistema é da grande importancia em uma rede. Os relógios de
sistema sincronizados fornecem um quadro de referência entre todos os dispositivos na
rede. A sincronização de tempo de rede é crítica porque cada aspecto de controlar, de fixar,
de planejar, e de debugar uma rede envolve determinar quando os eventos ocorrem. Sem
relógios sincronizados, exatamente correlacionar arquivos de registro entre dispositivos ao
seguir rupturas de segurança ou USO de rede é impossível.
 
O tempo sincronizado igualmente reduz a confusão em sistemas de arquivo compartilhado,
porque é importante pelos tempos da alteração ser consistente, apesar da máquina em que
os sistemas de arquivos reside.
 
O Switches da empresa de pequeno porte de Cisco apoia o protocolo de tempo de rede
simples (SNTP) e quando permitido, o interruptor sincroniza dinamicamente o tempo do
dispositivo com o tempo de um servidor SNTP. O interruptor opera-se somente como um
cliente SNTP, e não se pode proporcionar o Time Services aos outros dispositivos.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes do tempo de sistema em seu
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar ajustes do tempo de sistema em seu interruptor
 
Alcance a página do tempo de sistema
 

A página do tempo de sistema da utilidade com base na Web fornece maneiras de
configurar o tempo de sistema, a zona de hora (fuso horário), e o horário de verão (DST).
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então a administração > configurações de tempo > tempo de sistema.
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Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Os seguintes campos são indicados:
 

 
Tempo real (do servidor SNTP) — Tempo de sistema no dispositivo. Isto mostra a zona
de hora (fuso horário) do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) ou o
acrônimo para a zona de hora (fuso horário) definida pelo utilizador se estes foram
definidos.
Últimos endereço do servidor, estrato e tipo sincronizados do servidor SNTP de que o
tempo de sistema foi tomado por último.
 

Etapa 2. Escolha sua configuração preferida do tempo de sistema:
 

Ajustes automáticos — Se isto é permitido, o tempo de sistema está obtido de um
servidor SNTP.
Ajustes manuais — Ajuste a data e hora manualmente. O horário local é usado quando
não há nenhuma fonte alternativa de tempo, tal como um servidor SNTP.
  

Configurar configurações de tempo automáticas
 

Importante: Antes de configurar esta característica, você deve primeiramente configurar
uma conexão a um servidor SNTP. Para aprender como, clique aqui para instruções.
 
Nota: Você pode igualmente reforçar a autenticação das sessões SNTP. Para instruções em

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2766-configure-simple-network-time-protocol-sntp-settings-on-a-sw.html


como configurar esta característica, clique aqui.
 
Etapa1. Na área principal do origem do relógio (servidores SNTP) sob ajustes do origem do
relógio, verifique a caixa de verificação da possibilidade para sincronizar dinamicamente o
tempo do interruptor com o tempo de um servidor SNTP.
 
Nota: Esta opção é verificada à revelia.
 

 
Etapa 2. (opcional) na área do origem de relógio alternativa (PC através das sessões ativas
HTTP/HTTPS), verifica a caixa de verificação da possibilidade para ajustar a data e hora do
protocolo using hypertext transfer configurando do computador (HTTP).
 

 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3108-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html


 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 4. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes automáticos do tempo de sistema
de seu interruptor.
  

Configurar configurações de tempo manuais
 

Etapa1. Na área principal do origem do relógio (servidores SNTP) sob ajustes do origem do



relógio, desmarcar a caixa de verificação da possibilidade para permitir a configuração
manual das configurações de tempo.
 

 
Etapa 2. (opcional) na área do origem de relógio alternativa (PC através das sessões ativas
HTTP/HTTPS), verifica a caixa de verificação da possibilidade para ajustar a data e hora do
protocolo using hypertext transfer configurando do computador (HTTP).
 
Nota: Neste exemplo, esta opção é deixada desmarcado.
 

 
Etapa 3. Na área manual dos ajustes, incorpore a data atual ao campo da data no formato
YYYY-MMM-DD.
 
Nota: Clicar aqui o ligamento na frase acima do campo da data obtém automaticamente as
configurações de tempo armazenadas em seu computador. Se esta opção é clicada, salte 
para pisar 5.
 

 
Nota: Neste exemplo, 2017-Mar-08 é usado.
 
Etapa 4. No campo do horário local, incorpore o tempo ao HH: MILÍMETRO: Formato SS.
 

 
Nota: Neste exemplo, 14:45:13 são usados.
 
Etapa 5. (opcional) sob a área dos ajustes da zona de hora (fuso horário), verifica a zona de
hora (fuso horário) da obtenção do DHCP para permitir a configuração dinâmica da zona de
hora (fuso horário) e o DST do servidor DHCP. Se um ou both of these parâmetro pode ser
configurado depende da informação encontrada no pacote DHCP. Se esta opção é
permitida, o DHCP Client deve ser permitido no dispositivo.
 
Nota: O DHCP Client apoia o ajuste dinâmico de fornecimento da zona de hora (fuso
horário) da opção 100. Permitir esta característica restaurará os ajustes manuais
incorporados a etapas 3 e 4. Se você permitiu esta característica, salte a etapa 8.
 



 
Nota: Neste exemplo, esta opção é deixada desmarcado.
 
A zona de hora (fuso horário) da área DHCP indica o acrônimo da zona de hora (fuso
horário) configurada do servidor DHCP. Este acrônimo aparece na área real.
 
Etapa 6. Escolha o offset da zona de hora (fuso horário) da lista de drop-down deslocada
zona de hora (fuso horário).
 

 
Nota: Neste exemplo, o UTC é escolhido.
 
Etapa 7. Incorpore o acrônimo da zona de hora (fuso horário) ao lado do campo do 
acrônimo da zona de hora (fuso horário).
 

 
Nota: Neste exemplo, o PST ou o horário padrão do pacífico são usados.
 
Etapa 8. Na área dos ajustes do horário de verão, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir o ajuste automático das horas atual para o horário de verão.
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Etapa 9. No campo de deslocamento ajustado do tempo, incorpore o número de offset dos
minutos do GMT que varia de 1 a 1440. O valor padrão é 60.
 

 
Etapa 10. No tipo área do horário de verão, escolha o horário de verão datilografam que
você quer executar.
 

 
As opções são:
 

USA — O horário de verão cronometra (DST) é ajustado de acordo com as datas
usadas no USA.
Europeu — O DST é ajustado de acordo com as datas usadas pela União Europeia e
por outros países que usam este padrão.
Em datas — O DST é ajustado manualmente, tipicamente para um país a não ser o
USA ou um país europeu. Incorpore os parâmetros descritos abaixo. Se esta opção é
escolhida, salte a etapa 11.
Retornar — O DST ocorre na mesma data cada ano. Se esta opção é escolhida, salte a
 etapa 12.
 

Nota: Neste exemplo, o USA é escolhido.
 
Etapa 11. (opcional) se em datas foi escolhido, incorpora as horas e data para que o horário
de verão ocorre.
 

 
De — Dia e tempo que começos DST.
Hoje e tempo onde esse DST termina.
 

Nota: Neste exemplo, o DST começa em 02:00 do 1º de março de 2017 e das extremidades
em 01:00 do 1º de março, 2018.
 
Etapa 12. (Opcional) se retornar foi escolhido, incorpore a informação apropriada ao
destacado e aos campos.
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De — Escolhe a data que o DST começa todos os anos.
 

- Dia — Dia da semana em que o DST começa cada ano.
 
- Semana — Semana dentro do mês em que o DST começa cada ano.
 
- Mês — Mês do ano em que o DST começa cada ano.
 
- Tempo — Tempo em que o DST começa cada ano.
 

Até agora quando o DST terminar todos os anos.
 

- Dia — Dia da semana em que o DST termina cada ano.
 
- Semana — Semana dentro do mês em que o DST termina cada ano.
 
- Mês — Mês do ano em que o DST termina cada ano.
 
- Tempo — Tempo em que o DST termina cada ano.
 

Nota: Neste exemplo, o DST começa cada segundo domingo de março em 02:00 e termina
cada primeiro domingo de outubro em 02:00.
 
Etapa 13. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 



 
Etapa 14. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 





Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes manuais do tempo de sistema de
seu interruptor.
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